Beste leerlingen en ouders,
27 maart 2020
De tweede week van de schoolsluiting in verband met de Coronacrisis zit er bijna op. Tijd om
even terug te blikken en ook om vooruit te kijken.
In de afgelopen week is er duidelijkheid gekomen over de centrale examens. Het is fijn dat
die duidelijkheid er is, maar tegelijkertijd is dit wel een heel bijzondere maatregel. De
spanning voor het centrale examen is weg en daarmee ook de laatste lesdag, de periode om
samen examen te doen en de ontlading bij de definitieve uitslag. Nu zullen alleen de
schoolexamens tot een uitslag leiden. We weten op dit moment nog niet wat de precieze
aangepaste slaag-zak-regeling zal zijn. Zodra we daar informatie over krijgen, geven we dit
door. We zullen ons maximaal inspannen om zoveel mogelijk leerlingen, ondanks deze
bijzondere situatie, te laten slagen. We sporen hen daarom wel aan te blijven studeren om
goed voorbereid te zijn op het laatste schoolexamen.
Doordat het centrale examen niet doorgaat, hebben we van de minister meer tijd gekregen
om de schoolexamens af te maken en herkansingen in te plannen. Ook kunnen leerlingen die
door ziekte een schoolexamen niet hebben gemaakt, dit inhalen. Hoeveel tijd we precies
daarvoor hebben, hopen we aanstaande dinsdag van de minister te horen.
De schoolexamens voor de klassen bk3, 3 mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo in deze periode
hebben we allemaal definitief laten vervallen. We houden de mogelijkheid open om in de
vierde periode van dit schooljaar voor deze leerlingen wel schoolexamens af te nemen. Dit
zal ook weer afhankelijk zijn van informatie van het ministerie over het moment dat we de
scholen weer open mogen doen. We informeren jullie hierover.
Onze docenten leren in deze bijzondere situatie ook iedere dag weer nieuwe dingen om nog
beter met de situatie om te kunnen gaan. Er staan veel opdrachten in SOM gereed,
mentoren hebben per week een contactmoment met hun leerlingen, docenten
experimenteren met filmpjes en contact op afstand. We hebben voor de komende week
afgesproken dat iedere docent met al zijn/haar klassen minstens een contactmoment,
bijvoorbeeld via Zoom, gaat organiseren. We weten hoe belangrijk dit is voor onze leerlingen
en voor het onderwijsproces. De leerlingen kunnen in het rooster in SOM zien wanneer dit
moment is.
We vragen jullie ook begrip voor de situatie van onze docenten. Ook zij moeten leren
omgaan met deze uitdagende situatie, ook zij kunnen ziek thuis zijn, ook zij kunnen thuis
kinderen moeten opvangen. Ik vraag daarom nadrukkelijk per mail contact op te nemen om
afspraken te maken zodat de collega’s dit kunnen inplannen, rekening houdend met hun
thuissituatie. Als we samen omzien naar elkaar, lossen we alles samen op.
Dinsdag aanstaande wordt een belangrijke dag. De minister wil dan duidelijkheid geven over
de komende tijd. Ik hoop van harte dat die duidelijkheid ook mogelijk is. De kans is in ieder
geval aanwezig dat de scholen ook na 6 april nog dicht moeten blijven.

Onze bewondering voor al die mensen die thuis moeten werken en ook hun kinderen
moeten opvangen, neemt alleen maar toe. Van verschillende kanten horen we dat dit voor
alle betrokkenen soms zwaar is. Tegelijk vertellen mensen ons ook mooie verhalen over hoe
de crisis ons ook meer samenbrengt en mooie dingen in mensen boven laat komen.
Ter ondersteuning stuur ik u, met nadrukkelijk een knipoog, ter relativering een link door.
Veel sterkte en een goed weekend gewenst,
Namens de directie

F.C. van der Knaap

